
Mes informació a: 

Departament de Salut:
www.gencat.cat/salut/cps

Informació sobre els certificats digitals: 
IdCat. Identificador digital de l’Agència
Catalana de Certificació
www.idecat.cat

DNI electrònic
www.dnielectronico.es

Allloro! és una iniciativa que compta amb el suport de::

Carpeta personal
de salut La teva 
salut en un click

Organitza:



Què és la carpeta personal de salut?
La Carpeta Personal de Salut (CPS) és un espai digital segur que us 
permet, mitjançant una identificació digital, accedir a la vostra 
informació personal de salut, fer consultes, recollir dades de la vostra 
salut i realitzar tràmits amb l’administració sanitària, amb l’objectiu 
d’afavorir la corresponsabilitat i la vostra participació en la prevenció i 
cura de la vostra salut. 

Qui hi tindrà accés?
Hi tindrà accés només el propi ciutadà mitjançant mecanismes de 
certificació digital de la seva identitat i a través d’Internet.

Com puc accedir a la meva CPS?
Cal que disposeu de la Targeta Sanitària Individual (TSI) i de 
certificació digital de la vostra identitat com IdCat o el DNI electrònic.

A partir d’aquí podreu accedir amb total confidencialitat i seguretat a 
la vostra Carpeta Personal de Salut mitjançant les adreces següents a 
Internet:

Allloro!. La Salut a Osona 
www.allloro.com

Departament de Salut
www.gencat.cat/salut/cps

Quina informació puc trobar a la CPS?
La Carpeta Personal de Salut conté informació del vostre equip de 
salut i dades del vostre historial clínic: informes clínics, diagnòstics, la 
medicació que esteu prenent o les vacunes que se us han administrat.
    

La Carpeta també us permet connectar-vos amb l’Oficina Virtual de 
Tràmits de la Generalitat de Catalunya i amb altres organismes i 
entitats relacionades amb la cura de la vostra salut.

Progressivament s’hi aniran incorporant altres funcionalitats que us 
permetran la interacció i transacció amb el Sistema de Salut. En el 
futur també podreu personalitzar l’aplicació amb continguts 
específics segons els vostres interessos personals.

Quins són els avantatges de la CPS? 
Disposar de la informació ordenada i classificada del vostre historial 
clínic de manera permanent mitjançant Internet, prescindint d’haver 
de guardar documents en paper a la vostra llar.

Accedir a aquests documents i a les vostres dades de salut en 
qualsevol moment i des de qualsevol lloc, des d’una connexió a 
Internet i amb les màximes garanties de seguretat i confidencialitat.

Interaccionar amb l’administració sanitària i el Sistema de Salut de 
manera virtual, tot estalviant-vos desplaçaments i cues innecessàries.

Qui impulsa aquest projecte? 
La Carpeta Personal de Salut 
és un projecte del Departament 
de Salut de la Generalitat de 
Catalunya per afavorir la 
corresponsabilització del 
ciutadà en la seva salut.


